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Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden 

uudistus 

• Hallitus on sopinut strategisessa hallitusohjelmassa alueellisesta 

erikoissairaanhoidon uudistuksesta, jolla tuetaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistusta ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa 

vuoden 2019 alusta lukien. 

 

• Päivystyksen rakenteiden uudistus 

• Sosiaalipäivystyksen uudistus 

• Erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistus 

• Ensihoitopalvelun uudistukset 

 

• Toteutettu terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin vuoden 2017 alusta 
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TERVEYDENHUOLTOLAKI (50§) 

Kiireellinen hoito 

• Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja 

osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat.  

 

• Päivystyksestä ja sen laajuudesta on sovittava terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelmassa ja erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimuksessa ottaen huomioon alueen ensihoitopalvelu, 

päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelutarve. 
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TERVEYDENHUOLTOLAKI (50§) 

Kiireellinen hoito 

• Kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai 

tarvittaessa kuntayhtymän on järjestettävä 

vastaanottotoiminta siten, että potilas saa arkipäivisin 

ilmoitettuna aikana välittömästi terveydenhuollon 

ammattihenkilön arvion ja hoidon kiireellisissä tapauksissa 

lähellä asuinpaikkaansa, ellei potilasturvallisuuden ja 

palveluiden laadun turvaaminen edellytä arvion ja hoidon 

keskittämistä päivystysyksikköön. 
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TERVEYDENHUOLTOLAKI (50§) 

Kiireellinen hoito 

• Kunnan tai tarvittaessa kuntayhtymän on järjestettävä 

terveydenhuollon ilta-ajan ja viikonlopun päiväaikainen 

perusterveydenhuollon kiireellinen vastaanottotoiminta 

silloin, kun palvelujen saavutettavuus sitä edellyttää.  
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9.5.2017 6 

Virka-ajan ulkopuolinen  

akuuttivastaanotto 

Suomessa 2016 

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt -  

Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito 

TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 16 ● ELOKUU 

2016 
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Terveyskeskusten 

avosairaanhoidon  

järjestelyt - Kyselytutkimuksen 

tuloksia 

 2: Kiireellinen hoito 

TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 16 ● ELOKUU 

2016 



TERVEYDENHUOLTOLAKI (50§) 

Kiireellinen hoito 

• Laajan ympärivuokautisen päivystyksen yksiköllä (12kpl) 

tarkoitetaan perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, joka pystyy 

tarjoamaan laajasti palveluita usealla lääketieteen 

erikoisalalla ympärivuorokautisesti välittömästi ja jolla on 

voimavarat terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden 

ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen.  
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TERVEYDENHUOLTOLAKI (50§) 

Kiireellinen hoito 

• Muiden sairaanhoitopiirien tulee ylläpitää ympärivuorokautista 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, 

jossa on valmius väestön tavanomaisten kiireellisten 

terveysongelmien hoitoon, keskussairaalan yhteydessä.  

• Keskussairaalan yhteydessä toimivalle yhteispäivystyksen yksikölle 

voidaan muodostaa sen laajuinen ja toiminnallisesti monipuolinen 

päivystyksen yksikkö, jota palvelujen saavutettavuus, 

päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja sairaanhoitopiirin väestön 

kielellisten oikeuksien toteuttaminen edellyttävät. 
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TERVEYDENHUOLTOLAKI (50§) 

Kiireellinen hoito 

• Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää kunnalle tai 

sairaanhoitopiirille luvan ympärivuorokautisen 

perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen 

järjestämiseen, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden 

väliset etäisyydet sitä edellyttävät eikä väestön tarvitsemia palveluja 

voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla.  
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TERVEYDENHUOLTOLAKI (50§) 

Kiireellinen hoito 

• Sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistollinen sairaala, voivat 

väestön palvelutarpeen niin edellyttäessä perustaa 

useamman kuin yhden ympärivuorokautisesti 

päivystävän yhteispäivystysyksikön sairaaloidensa 

yhteyteen 
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HE 15/2017 Sote-järjestämislaki 

11 § Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin 

 

• Osa sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon kuuluvista palveluista ja 
tehtävistä voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin yhdelle tai 
useammalle maakunnalle, jos se on välttämätöntä palvelujen saatavuuden 
ja laadun sekä asiakkaiden oikeuksien varmistamiseksi tehtävän 
vaativuuden, harvinaisuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten 
perusteella.  

• Siitä, mitkä palvelut kootaan kokonaisuuksiksi ja siitä, mihin maakuntiin ne 
kootaan, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon laajan ympärivuorokautisen päivystyksen 
palveluista vastaavat  12 maakuntaa  
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HE 15/2017 Sote-järjestämislaki 

11 § Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin (jatkuu) 

 

• Maakunta, jonka tehtäväksi palvelu on osoitettu, vastaa palvelun 

yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä päättää palvelujen tarpeen, määrän 

ja laadun määrittelemisestä, palvelun tuottamistavasta, tuottamisen 

valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä näissä 

palveluissa. 

• Muilla maakunnilla ei ole päätösvaltaa em. palveluista, eivätkä ne saa 

tuottaa tai hankkia muualta mainittuja palveluja. 
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Kuinka nopeasti 
saavutat naapurin 
tai palvelut. 
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TERVEYDENHUOLTOLAKI (50a§) 

Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö  

• Kiireellisen hoidon edellyttämän arvion yhteydessä terveydenhuollon 

ammattihenkilön on arvioitava, onko potilaalla ilmeinen sosiaalihuollon 

tarve.  

• Jos tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava potilas hakemaan 

sosiaalipalveluja tai, jos tämä antaa siihen suostumuksensa, otettava 

yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen. 
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TERVEYDENHUOLTOLAKI (50a§) 

Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö  

• Jos suostumusta ei voida saada ja potilas on ilmeisen kykenemätön 

vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan 

tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, terveydenhuollon ammattihenkilön on 

tehtävä ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle lastensuojelun 

tai muun sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä 

viipymättä.  
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TERVEYDENHUOLTOLAKI (50a§) 

Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö  

• Kiireellisessä tilanteessa terveydenhuollon ammattihenkilön on otettava 

yhteyttä sosiaalipäivystykseen.  

• Laajoissa ympärivuorokautisissa päivystysyksiköissä ja 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksissä 

sosiaalipäivystystä on toteutettava terveydenhuollon päivystyksen 

yhteydessä.  

• Jatkohoidon turvaamiseksi osana terveydenhuollon päivystystä ja 

sosiaalipäivystystä on järjestettävä mielenterveys- ja päihdetyön päivystys. 
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